
Femdalsund hyttelag

Referat fra årsmøtet 11. juli 2020

24 medlemmer, hytter og fastboende, var representert på årsmøtet. Totalt cirka 36 personer.

0. Velkommen
Tor M Myrhaug ønsket velkommen.

l. Valg av dirigent, referent ogto til å underskrive referatet
Tor M Myrhaug ble valgt til dirigent. Carsten Ramberg ble valgt til referent, Kjell Olsen og
Siw Riise ble valgt til å underskrive protokollen.

2. Styrets beretning.
Beretningen ble lest opp av Carsten Ramberg. En mangelfull sehing om dugnad vil bli rettet
opp. Beretringen ble godkjent uten ytterligere kommentarer.

3. Årsregnskap med revisors beretning
Regnskapet og revisjonsberefiringen ble lest opp. Årets resultat var på minus 154 l«oner.
Kasserer redegiorde for at alle har betalt for 2019, for 2020 gjenstar 2 stykk etter purring.
Kasserer ønsket også å flytte beholdningen på kloppefondet inn i den vanlige beholdningen
hvor øwige midler står. Dette var årsmøtet enig i.
Regnskapet ble godkjent.

4. Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag.

5. Valg av styre
Valgkomiteens forslag ble presentert. Leder og 1 styremedlem var på valg. For å komme inn i
rytnren med å ha to styremedlemmer på valg hvert år ble styremedlem Tor M Myrhaug før
opp for gienvalg for 2 år selv om han ble valgt fot 2 åt i2019.

Styret for 2A20-2021 ser slik ut:

Leder Ketil Hansen (gienvalgt for 1 fu)
Styremedlem Roar Syversen (ikke på valg, Lår igien)
Styremedlem Gudrun Barlund Broback (ikke på valg, 1 fu igien)
Styremedlem Tor Myrhaug (gienvalgt for 2 år)
Styremedlem Carsten Ramberg (gjenvalgt for 2 fu)

Styret konstituerer seg selv.
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6. Valg aY Yalgkomitf
Siw Riise (gienvalg for I tu)
Morten Holm Pettersen (gienvalg for I år)

7. Valg av fastboenderepresentant til veilaget
Morten Holm Pettersen (gienvalg for I år)

8. Valg aY reYisor
Tone Ranrberg (gienvalg for 1 år)

9. Eventuelt

Det blir dugnad lørdag 18. juli kl. 1100. Vedlikehold på veier og parkeringsplass mm.
Ta med trillebfu, spade, jemrake for ut\iøring av knust asfalt. Vi vil også rydde stranda
i sundet i størst mulig grad.
Femdalsundløpet utgår i 2020.
Det foregår utredning rundt rnulighetene for å få til lading av el-biler enten på vårt
parkeringsområde eller i nærområdet, for eksempel Joker Lunde.
Kjell jobber med åkartlegge historientil hyttene i Femdalsund og hyttelaget.
SpørsmåIet om oppgradeing av bryggene inne i sundet kom opp og flere var wllige til å
jobbe med sakea. De etablerer en gruppe, kontaktinfornasjon utveksles på facebook.
Styret spurie årsmøtet om holdningen til å ha dugnaden på samme lfidag som årsmøtet.
Det var det stemning for slik at det blir trolig slik i 2021.

Møtet ble avsluttet kl. 1145.

Femdalsund, 11. juli 2A20
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Kjell Olsen

r r ; T'r.,'r'r i Sr:r*tr r{ tu tr 
"o 

r, *.'{ X*. ri+ol rl r''r. t-t rl{-


